Rezumat
Servicii de asistență pentru persoane cu dizabilități în UE: un control al realității

Procesul Semestrului European care a început în noiembrie 2019 și se va încheia în iunie 2020 va fi doar
cel de-al doilea care include Grecia în procesul său - în locul unui proces de revizuire separat -, precum și
primul Semestru după publicarea Anexei D în Rapoartele de țară 2019 care promovează nevoia de
investiții în UE. Această abordare ne oferă un nou impuls pentru a reuni necesitățile stabilității financiare
a UE și angajamentele asumate de UE în 2017 cu adoptarea Pilonului european al drepturile sociale.
În acest an, raportul EASPD referitor la Semestrul European prezintă probleme cheie ale furnizorilor de
servicii sociale din opt țări diferite din Uniunea Europeană: Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Grecia,
Letonia, România și Spania. În fiecare dintre aceste țări, organizațiile locale s-au reunit pentru a discuta
principalele preocupări și a propune prioritățile necesare pentru furnizarea de servicii de asistență de
înaltă calitate și individualizate. Prin urmare, temele acestui raport variază printr-o diversitate de etape
care acoperă ciclul de viață, de la intervenția timpurie la angajare și îngrijirea de lungă durată. Evaluările
și recomandările din fiecare țară iau în considerare progresele înregistrate în implementarea principiilor
Pilonului European al Drepturilor Sociale.
În noiembrie 2018, ca parte a procesului Semestrului European, Analiza anuală a creșterii a declarat:
„Pentru a consolida dimensiunea socială a Uniunii și a favoriza convergența ascendentă către condiții de
viață și de muncă mai bune, este necesară transformarea principiile proclamate în Pilonul European a
drepturilor sociale în acțiune, atât la nivel european, cât și la nivel național. " EASPD salută în mod
deosebit această declarație și referințele la Pilon în toate rapoartele de țară din 2018.
Pilonul european al drepturilor sociale reprezintă o busolă pentru modul în care drepturile sociale pot fi
furnizate în mod eficient cetățenilor și se bazează pe 20 de principii cheie1 incluse în 3 capitole:
„Egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii”, „Condiții de muncă echitabile” și „Protecție socială și
incluziune ”. Fiecare pagină de țară evidențiază problemele cele mai urgente pentru organizațiile de
furnizori de servicii, mai jos este un rezumat al acestor priorități, precum și principiile Pilonului legate de
acestea:
Țară

Priorități principale

Austria Șomaj, fragmentare

1

Pilonul European a
drepturilor sociale
3, 4, 17

Le puteți găsi în anexa detaliată a Pilonului european al principiilor drepturilor sociale.

Belgia Muncă asistată, Capcana beneficiilor, Prețul
iubirii

3, 5, 12, 17

Bulgaria Șomaj, Resurse umane, Intervenția timpurie,
economie socială

3, 11, 14, 17

Franța Șomaj, Îngrijire, Locuință

3, 16, 17, 19

Grecia Șomaj pe termen lung

3, 4, 5, 17

Letonia Dezinstituționalizare, îngrijire de lungă durată,
calitatea serviciilor
România Șomaj, finanțare
Spania Șomaj, Calitatea serviciilor, Educație

3, 17, 18, 20
3, 4, 5, 14, 17
11, 12, 17, 18, 20
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